
 
SMLOUVA	  O	  SPOLUPRÁCI	  A	  OBCHODNÍ	  PODMÍNKY	  PARTNERSKÉHO	  AFFILIATE  
PROGRAMU 
 
Provozovatel	  partnerského	  affiliate	  programu:  
Forex	  systems	  s.r.o  
Sportovní	  1081,	  Velké	  Přílepy  
252	  64,	  Praha	  –	  Západ 
 
IČ:	  02660571 
 
 

1.	  ÚVOD 
 
1.1  
Tato	  smlouva,	  jejíž	  součástí	  jsou	  i	  tyto	  obchodní	  podmínky	  je	  
uzavřena	  v	  elektronické	  podobě	  mezi	  provozovatelem	  partnerského	  
affiliate	  programu	  (dále	  jen	  Provozovatel)	  a	  obchodním	  
partnerem	  (dále	  jen	  Affiliate	  partner)	  –	  provozovatelem	  
webových	  stránek	  a	  je	  závazná.  
1.2  
Vztahy	  z	  této	  smlouvy	  vyplývající	  jsou	  v	  souladu	  s	  právním	  
řádem	  České	  republiky	  a	  řídí	  se	  ustanoveními	  zákona	  č.	  513/1991	  
Sb.,	  obchodní	  zákoník,	  ve	  znění	  pozdějších	  předpisů. 
 

2.	  PODMÍNKY	  SPOLUPRÁCE 
 
2.1  
Tato	  Smlouva	  upravuje	  spolupráci	  Provozovatele	  a	  klienty	  
Affiliate	  partnera,	  včetně	  výhod	  pro	  Affiliate	  partnera	  z	  
této	  spolupráce	  plynoucích.  
2.2  
Tato	  Smlouva	  může	  být	  uzavřena	  buď	  elektronicky	  registrací	  do	  
partnerského	  affiliate	  programu	  na	  webu	  Provozovatele,	  a/nebo	  
uzavřením	  písemné	  Smlouvy. 
2.3  
Provozovatel	  se	  zavazuje	  nevstupovat	  do	  stávajících	  obchodních	  
vztahů	  Affiliate	  partnera	  a	  jeho	  klienta	  a	  zavazuje	  se	  spolupráci	  
s	  klienty	  Affiliate	  partnera	  omezit	  pouze	  na	  poskytování	  a	  
nabízení	  produktů	  a	  služeb	  v	  rámci	  standardní	  nabídky	  produktů	  a	  
služeb	  Provozovatele.  
2.4  
V	  případě	  shody	  v	  nabídce	  produktů	  a	  služeb	  Provozovatele	  a	  
Affiliate	  partnera	  se	  Provozovatel	  zavazuje	  omezit	  spolupráci	  s	  
klientem	  Affiliate	  partnera	  na	  ty	  produkty	  a	  služby,	  které	  nejsou	  
shodné	  s	  nabídkou	  Affiliate	  partnera.	  Affiliate	  partner	  se	  
zavazuje	  na	  případnou	  shodu	  zavčas	  Provozovatele	  upozornit. 



 
3.	  ODMĚNA	  AFFILIATE	  PARTNERA 

 
3.1  
Provozovatel	  se	  zavazuje	  zaplatit	  Affiliate	  partnerovi	  odměnu	  –	  
provizi	  za	  každého	  příchozího	  zákazníka,	  který	  u	  Provozovatele	  
provede	  závaznou	  objednávku	  následující	  formou 
 
* objednáním	  produktu	  či	  služby	  na	  webových	  stránkách	  
Provozovatele,	  nebo	  	  	  
* objednávkou	  zaslanou	  elektronickou	  nebo	  písemnou	  formou	  na	  e-‐
mailovou	  adresu	  Provozovatele	  a	  zároveň	  se	  prokáže	  unikátním	  
kódem	  Affiliate	  partnera.	  	  	  
3.2	  	  
Jako	  unikátní	  kód	  Affiliate	  partnera	  slouží	  přihlašovací	  jméno	  do	  
partnerského	  affiliate	  programu,	  nebo	  jakýkoliv	  jiný	  kód,	  na	  
kterém	  se	  smluvní	  strany	  dohodnou.	  	  	  
3.3	  	  
Odměnu	  dle	  ustanovení	  tohoto	  článku	  obdrží	  vždy	  pouze	  
ten	  Affiliate	  partner,	  z	  jehož	  stránek	  vstoupil	  uživatel	  
na	  internetové	  stránky	  Provozovatele	  jako	  poslední.	  	  	  
3.4	  	  
Výši	  Odměny	  určuje	  Provozovatel	  a	  tato	  je	  individuálně	  
specifikována	  v	  partnerském	  affiliate	  programu.	  	  	  
A	  to	  nasledovně:	  	  
 
AOS	  Bratislava	  full	  licence	  -‐	  30%	  odměna	  =	  3597CZK  
AOS	  Bratislava	  –	  měsíční	  pronájem	  -‐	  30%	  odměna	  =	  360CZK	  AOS	  
Bratislava	  +	  VPS	  měsíční	  pronájem	  -‐	  30%	  odměna	  =	  418CZK	  
AOS	  Bratislava	  premium	  full	  licence	  –	  30%	  odměna	  =	  8997CZK	  
AOS	  Bratislava	  premium	  pronájem	  3	  měsíce	  =	  1497CZK	  
AOS	  Bratislava	  premium	  pronájem	  1	  rok	  =	  3897CZK	  
Fundamental	  indicator	  -‐	  30%	  odměna	  =	  297CZK  
Fundamental	  trader	  -‐	  30%	  odměna	  =	  597CZK	  
VPS	  pronájem	  1	  měsíc	  -‐	  30%	  odměna	  =	  169CZK	  
VPS	  prenájem	  6	  měsíců	  -‐	  30%	  odměna	  =	  744CZK 
VPS	  pronájem	  12	  měsíců	  -‐	  30%	  odměna	  =	  1237CZK 
 
Odměny	  za	  ostatní	  AOS	  se	  přepočítavají	  dle	  aktuální	  nabídky	  
výrobce	  programu.	  Základní	  odměnou	  je	  zde	  30%	  ze	  zisku.	  3.5 
 
Affiliate	  partnerovi	  vzniká	  nárok	  na	  fakturaci	  Odměny	  k	  20.	  dni	  
měsíce	  následujícího	  po	  uskutečnění	  objednávky.	  Za	  tímto	  účelem	  
je	  Provozovatel	  povinen	  sdělit	  Affiliate	  partnerovi	  údaje	  
nezbytné	  k	  provedení	  fakturace.  
3.6  



Provozovatel	  zřídí	  pro	  Affiliate	  partnera	  přístup	  do	  systému,	  kde	  
bude	  moci	  sledovat	  aktuální	  výši	  Odměny,	  na	  níž	  mu	  v	  souladu	  se	  
smlouvou	  a	  obchodními	  podmínkami	  vzniká	  nárok. 



4.	  PLATEBNÍ	  PODMÍNKY4.1 
 
Odměna,	  na	  kterou	  vznikl	  Affiliate	  partnerovi	  nárok	  a	  která	  
byla	  fakturována	  dle	  čl.	  3	  této	  smlouvy,	  bude	  ze	  strany	  
Provozovatele	  uhrazena	  nejpozději	  do	  20.	  dne	  ode	  dne	  doručení	  
faktury	  na	  uvedený	  bankovní	  účet	  Affiliate	  partnera. 
 

5.	  ZPRACOVÁNÍ	  A	  OCHRANA	  OSOBNÍCH	  ÚDAJŮ 
 
5.1  
Affiliate	  partner	  dává	  svou	  registrací	  do	  partnerského	  affiliate	  
programu	  a/nebo	  podpisem	  Smlouvy	  souhlas	  se	  shromažďováním	  a	  
zpracováním	  svých	  osobních	  údajů	  a	  jejich	  využitím	  pro	  
marketingové	  účely.	  Uzavření	  Smlouvy	  je	  podmíněno	  poskytnutím	  
osobních	  údajů	  Affiliate	  partnera.	  Provozovatel	  se	  zavazuje,	  že	  s	  
těmito	  údaji	  bude	  nakládat	  v	  souladu	  s	  platnými	  právními	  
předpisy,	  zejména	  v	  souladu	  se	  zákonem	  č.	  101/2000	  Sb.,	  o	  ochraně	  
osobních	  údajů,	  v	  platném	  znění.	  Osobní	  údaje	  budou	  plně	  
zabezpečeny	  proti	  zneužití. 
5.2 
Affiliate	  partner	  souhlasí	  s	  tím,	  že	  ze	  strany	  Provozovatele	  může	  
být	  používáno	  jeho	  jméno	  či	  obchodní	  firma,	  logo,	  jeho	  produkty	  a	  
reference	  v	  prezentacích,	  marketingových	  materiálech,	  seznamech	  
zákazníků	  a	  seznamech	  zákazníků	  na	  internetových	  stránkách. 
 

6.	  OSTATNÍ	  UJEDNÁNÍ 
 
6.1  
Smlouva	  mezi	  Provozovatelem	  a	  Affiliate	  partnerem	  je	  uzavřena	  
na	  dobu	  neurčitou	  a	  lze	  ji	  ukončit:  
a) dohodou	  mezi	  Provozovatelem	  a	  Affiliate	  partnerem	  v	  
elektronické	  podobě,	  	  	  
b) výpovědí	  Provozovatele	  nebo	  Affiliate	  partnera.	  Výpověď	  musí	  
být	  učiněna	  v	  písemné	  či	  elektronické	  formě	  a	  doručena	  druhé	  
smluvní	  straně,	  a	  to	  i	  bez	  udání	  důvodů.	  Výpovědní	  doba	  činí	  1	  
měsíc	  a	  začíná	  běžet	  od	  prvního	  dne	  kalendářního	  měsíce	  
následujícího	  po	  doručení	  výpovědi	  smluvní	  straně,	  které	  je	  
určena,	  	  	  
c) odstoupením	  Provozovatele	  nebo	  Affiliate	  partnera.	  Affiliate	  
partner	  je	  oprávněn	  od	  Smlouvy	  odstoupit,	  jestliže	  je	  Provozovatel	  
v	  prodlení	  s	  výplatou	  Odměny	  o	  více	  než	  60	  dnů	  následujících	  po	  
dni	  splatnosti.	  Provozovatel	  je	  oprávněn	  od	  Smlouvy	  odstoupit,	  a	  
to	  v	  případě	  závažného	  porušení	  povinností,	  či	  méně	  závažného	  
opakovaného	  (nejméně	  2x)	  porušení	  povinností	  Affiliate	  partnera,	  
vyplývajících	  z	  obchodních	  podmínek,	  smlouvy	  či	  jakéhokoliv	  
zneužití	  technického	  servisu	  Provozovatele.	  	  



Oznámení	  o	  odstoupení	  od	  Smlouvy	  musí	  být	  učiněno	  v	  písemné  
či	  elektronické	  formě	  a	  doručeno	  druhé	  smluvní	  straně	  s	  
uvedením	  důvodu	  odstoupení.	  Smlouva	  zaniká	  následující	  den	  po	  
doručení	  oznámení	  o	  odstoupení	  druhé	  smluvní	  straně. 
6.3 
Tato	  smlouva	  a	  obchodní	  podmínky	  partnerského	  affiliate	  
programu	  je	  platná	  a	  účinná	  okamžikem	  potvrzení	  ze	  strany	  
Affiliate	  partnera,	  které	  učiní  
přihlášením	  do	  Partnerské	  sekce,	  nebo	  v	  okamžik	  podpisu	  písemné	  
Smlouvy	  oběma	  smluvními	  stranami.	  V	  případě	  písemné	  Smlouvy	  je	  
tato	  vyhotovena	  ve	  dvou	  shodných	  kopiích. 


